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Samen biljarten geeft meer effect!

Dagbiljart KNBB Vereniging Carambole

Notulen van de wedstrijdleidersvergadering van het Dagbiljart op 8 april 2017 op het
bondsbureau te Nieuwegein.
Aanwezig:
Harry Korz (Gooi en Vechtstreek), Rein Smit (gewest Midden-Nederland), Herman Boogerd
(Duinstreek), Chris de Vos (Duinstreek), Nico van Alebeek (wedstijdleider PK Den Bosch), Wim
van Uhm (wedstrijdleider Doetinchem e.o.), Bart Schoneveld ( Dagbiljart Stedendriehoek),
Henk Vos, Midden-Brabant.
WCB: Wim Schmitz; Frans Schröder; Piet Verschure (vz CBC).
Met kennisgeving afwezig: Arie Klomp.

1. Opening:
Piet Verschure, voorzitter van de CBC, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Aangezien er deze keer een aantal andere deelnemers aan de vergadering aanwezig
zijn volgt eerst een voorstellingsrondje zodat we allemaal weten met wie we te maken hebben
2. Ontwikkeling omtrent voorgestelde ontwikkelingen.
Piet Verschure doet verslag van de werkzaamheden van de Wedstrijd Commissie
Breedtesport. Wat betreft de Landscompetitie zijn we er in geslaagd om zowel in het libre als
in het driebanden het komende seizoen 17-18 te gaan werken met één tabel.
Dit geldt zowel voor de dagcompetitie als de avondcompetitie.
Deze tabel zal ook gaan dienen als basis voor de persoonlijke kampioenschappen voor het
seizoen 2018-2019.
Op de eerstvolgende vergadering van de WCB gaan we het aantal intervallen vaststellen in de
verschillende klassen. Dit is niet nieuw voor de dagcompetitie omdat zij al met intervallen
spelen. Bart Schoneveld stelt voor om net als in de dagcompetitie te gaan werken met
intervallen van 5 caramboles.
3. Tabellen PK en Competitie.
Degene die deze tabellen voor de WCB heeft opgesteld is Wim Schmitz. Wim benadrukt dat
we steeds zijn uitgegaan van het principe van gelijke winstkansen. Wat betreft de winstkansen
voor de spelers met de meeste caramboles is in de tabel enigszins geweld aangedaan. Het
percentage zal hier waarschijnlijk op 45 -55 uitkomen. De praktijk zal dit in de komende
competitie uitwijzen onder het principe: “Meten is weten”
In de dagcompetitie is het in sommige districten verplicht om met gemiddelde van + 7.00,
kader te gaan spelen. De vergadering is voorstander van een overgang naar libre grote hoek bij
het overschrijden van een gemiddelde van boven de 7.00
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Districten blijven echter een vrije keus behouden of zij al dan niet Kader 38/2 of Grote Hoek
gaan spelen.
Wim zal de tabel van de dagcompetitie hierop aanpassen.
Ook zullen in het komende seizoen in de competitie de intervallen bij het spelen van een
dubbelpartij verhoogd worden met 2 intervallen. Hierdoor is dit voor beide competities
hetzelfde.
4. Competitie: 3- of 4-tallen en afvaardiging naar gewest en nationaal.
Op dit moment wordt in de dagcompetitie gespeeld met 4 tallen. Landelijk wordt in de
avondcompetitie met 3-tallen gespeeld.
Frans vraagt de aanwezigen hoe men erover denkt om ook over te stappen naar 3-tallen.
Mens stelt de vraag of de districten autonoom zijn om dit zelf te regelen binnen hun
competitie. Dit is inderdaad het geval. Districten die nu al met 3-tallen werken zijn hier erg
positief over. Het voorstel wordt gedaan om in de gewestelijke finale en de nationale finale
met 3-tallen te gaan spelen.
Vervolgens wordt de vraag gesteld of men dan ook meer afvaardigingen krijgt naar de
verschillende gewestelijke finales.
De vergadering debatteert over de invoering van een extra klasse. In de hogere klasse zou men
dus een minimum aantal caramboles moeten maken. Een inventarisatie van de teams op basis
van speelsterkte in alle gewesten is hiervoor nodig.
Frans Schröder zal hiervoor een opzetje maken.
In de volgende wedstrijdleidersvergadering komen we hierop terug.
Op deze wijze kan men automatisch meer afvaardigingen krijgen.
Rein Smid (M-N) heeft er bezwaar tegen dat men van 4-tallen overstapt naar 3-tallen.
Z-N en N-O-N zijn voor. De aanwezigen van W-N zijn ook voor. Frans zal gewestelijk
wedstrijdleider Arie Klomp vragen of hij voor of tegen het voorstel is.
5. Persoonlijke kampioenschappen.
Dempingsfactor.
Uit de vergadering blijkt dat men dit op verschillende manieren benadert.
Vanuit de WCB pleit men voor de volgende dampingsfactor:
Iedereen start met een aanvangsgemiddelde. Bijvoorbeeld 1.00
In de voorronde heeft de speler een gemiddelde behaald van 1.30. (goed gespeeld)
Beide gemiddeldes worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. Heet nieuwe gemiddelde
wordt nu 1.00 + 1.30 = 2.30 : 2= 1.15.
Komt deze speler in de finale wordt deze ingeschaald op 1.15 en het daarbij behorende aantal
caramboles.
Speelt deze speler tijdens de finale beneden de 1.15, blijft hij of zij toch op dat gemiddelde
staan. Dezelfde regel wordt ook toegepast bij de gewestelijke finale en de landsfinale.
Deze werkwijze is inherent aan het spelen met intervallen. De reden hiervan is dat men goed
spelen niet wil bestraffen. De commissie pleit er voor om deze regel ook in te voeren in het
seizoen 2018-2019 zodat we ook hier kunnen spreken van uniformiteit.
Klasse grens Libre 1ste klasse en hogere intervallen semi-imperatief maken.
De vergadering wil dit graag laten zoals het nu is.
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6. Rondvraag.
Herman Boogerd vraagt wanneer de nieuwe reglementen ingaan.
Het antwoord hierop is 1 augustus 2017,
6. Sluiting.
Piet bedankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering en wenst
iedereen wel thuis.
P.S. Bij problemen kan men altijd naar Frans mailen: f.schroder@box.nl
11 april 2017
Notulist: Piet Verschure
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